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FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI – FESAÚDE 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023 

A Fundação Estatal de Saúde de Niterói – FeSaúde comunica aos interessados que 
realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico sob o nº 04/2023, do tipo Menor 
Preço, pelo critério de julgamento por menor preço por item em sessão pública 
eletrônica a partir das 10:00 horas (horário de Brasília-DF) do dia 20 de janeiro de 2023, 
através do site www.gov.br/compras, objetivando a aquisição de Materiais de Escritório, 
Materiais de Expediente e Acessórios de Informática a para abastecimento eventual 
de itens necessários à continuidade das atividades Administrativas da FeSaúde 
e/ou das unidades geridas pela FeSaúde, pelo prazo de 12 meses, conforme as 

especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, relativo ao processo 
administrativo nº 720.000.055/2021. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos 
endereços eletrônicos www.gov.br/compras, www.niteroi.rj.gov.br e 
https://www.fesaude.niteroi.rj.gov.br/.www.niteroi.rj.gov.br - Licitações FeSaúde. 

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
EXTRATO N.º: 001/2023 

INSTRUMENTO: Termo de Ajuste de Constas FeSaúde nº 004/2022; PARTES: 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI e a NUTRIENTE REFEIÇÕES 
INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA; OBJETO: Prestação de serviço de fornecimento de 
refeições prontas e transportados, incluindo preparo, nutrição, armazenamento e 
distribuição para as Unidades de Saúde, que integram a Rede de Atenção Psicossocial do 
Município de Niterói, geridas pela FeSaúde; PRAZO: 10 (dez) dias úteis, contados a partir 
da publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial do Município de Niterói; 
VALOR: Dá-se a este Termo de Ajuste de Constas o valor total de R$ 33.854,91 (trinta e 
três mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos); VERBA: Código 
Contábil: 03.24.01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO; FUNDAMENTO: Lei n.º 
8.666, de 1993, bem como pelo processo administrativo n.º 720/113/2021; ASSINATURA: 
05 de janeiro de 2023. 

NITERÓI PREV 
PROCESSO N° 310/006743/2022 –INDEFERIDO 

EXTRATO 
INSTRUMENTO: Termo Nº 27/2022; PARTES: Niterói Prev como Contratante e a 
empresa Claro S.A. como Contratada; OBJETO: prestação de serviços de Link de Dados 
Dedicado Redundante; PRAZO: 12 meses, a contar de 01 de dezembro de 2022; VALOR 
TOTAL: R$ 16.538,52 (dezesseis mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois 
centavos); VERBA: PT. Nº 1082.09.122.0145.6282 - Natureza das Despesas nº 
3.3.9.0.40.99 - Fonte 203 - Nota de Empenho nº 202; FUNDAMENTO: Conforme 
Processo Administrativo nº 310/006132/2022, que se regerá pelo art. 24, inciso II da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações; DATA DA ASSINATURA: 01 de dezembro de 2022; Omitido 
D.O.: 20/12/2022. 
 

NELTUR – NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A 
ERRATA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 500000621/2022 

Onde se lê: “A NELTUR – NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A, Sociedade 
de Economia mista do Município de Niterói, vem através de sua pregoeira tornar público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, tipo “MENOR PREÇO”, a ser julgada pelo critério de “MENOR PREÇO 
POR LOTE”, no dia 17/01/2023, às 09:00 horas, na sede da NELTUR, situada à Estrada 
Leopoldo Fróes, nº 773 – São Francisco, Niterói/RJ, objetivando a contratação de 
empresa especializadas no ramo de prestação de serviços de locação de palco, “house 
mix”, “box truss”, mobiliários como frigobar, mesas e cadeiras, estrutura para sustentação 
de “led”e iluminação de “led”, grade de isolamento, piso “Isoflor”, piso estruturado, 
geradores, tendas tipo I, II e III,IV, V, VII, sistemas de sonorização tipo I,II, III, IV, V, 
sistema de iluminação tipo I,II, III, IV, V, gerador de energia elétrica tipo I,II,  extintor de 
incêndio tipo I, II e III, ambulância, camisa, lona tipo I, II, drones tipo I e II e edição de 
imagens, transmissões ao vivo, fotógrafo, banheiros químicos, serviços de apoio, aluguel 
de reboques, dentre outros tipos de serviços, conforme as especificações constantes do 
ANEXO I – Termo de Referência do Objeto. O Edital poderá ser retirado no endereço 
acima, mediante a entrega de 01 (uma) resma de papel A4, munidos de carimbo 
padronizado do CNPJ da empresa, das 10:00 h às 16:00 h ou através do endereço 
eletrônico www.neltur.com.br. Maria Fernanda de Mattos Calil – Pregoeira”, Leia-se A 
NELTUR – NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A, Sociedade de Economia 
mista do Município de Niterói, vem através de sua pregoeira tornar público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, tipo “MENOR PREÇO”, a ser julgada pelo critério de “MENOR PREÇO 
POR LOTE”, no dia 23/01/2023, às 09:00 horas, na sede da NELTUR, situada à Estrada 
Leopoldo Fróes, nº 773 – São Francisco, Niterói/RJ, objetivando a contratação de 
empresa especializadas no ramo de prestação de serviços de locação de palco, “house 
mix”, “box truss”, mobiliários como frigobar, mesas e cadeiras, estrutura para sustentação 
de “led”e iluminação de “led”, grade de isolamento, piso “Isoflor”, piso estruturado, 
geradores, tendas tipo I, II e III,IV, V, VII, sistemas de sonorização tipo I,II, III, IV, V, 
sistema de iluminação tipo I,II, III, IV, V, gerador de energia elétrica tipo I,II,  extintor de 
incêndio tipo I, II e III, ambulância, camisa, lona tipo I, II, drones tipo I e II e edição de 
imagens, transmissões ao vivo, fotógrafo, banheiros químicos, serviços de apoio, aluguel 
de reboques, dentre outros tipos de serviços, conforme as especificações constantes do 
ANEXO I – Termo de Referência do Objeto. O Edital poderá ser retirado no endereço 
acima, mediante a entrega de 01 (uma) resma de papel A4, munidos de carimbo 
padronizado do CNPJ da empresa, das 10:00 h às 16:00 h ou através do endereço 
eletrônico www.neltur.com.br. Maria Fernanda de Mattos Calil – Pregoeira”. 
 

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO – EMUSA 
PORT. Nº. 011/2023 - Designar os fiscais Marcelo Ferreira Pinheiro (Mat. 1460) e 
Brunno Estigarribia Walter (Mat. 2085), para exercerem em nome da EMUSA, 
fiscalização dos seguintes serviços “REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NA RUA EURLANDO 
VARGAS, NO BAIRRO DA ILHA DA CONCEIÇÃO”, neste município (Contrato nº. 
215/2022) – Processo Adm. Nº.  510002644/2022.   

CONVOCAÇÃO 
CONVOCAMOS as empresas LICITANTES HABILITADAS e INABILITADAS, da TOMADA 
de PREÇOS n°. 072/2022, para tomarem Ciência e extrair cópia do RECURSO 
INTERPOSTO de HABILITAÇÃO nos dias de 09/01/2023 até 13/01/2023, da empresa 
ARTENG CONSTRUÇÕES e INSTALAÇÕES LTDA ME – CNPJ: 22.064.269 / 0001 - 74 – 


